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دور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في التنمية

أبرز مؤشرات البنية األساسية
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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... أبرز مؤشرات البنية األساسية

مليون إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول
٠.٠١٨-٩٥.٣٤٠٩٥.٣٦٠٩٥.٣٥٧٠.٠٠٢مشترك

مشتركو الهاتف المحمول لكل ١٠٠ من 
-١.٧٢-٩٥.٣٨٩٤.٠٩٩٣.٦٥٠.٤٣%السكان *

مليون إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت
٨.٧٦٩.١٥٩.٨٥٧.٦٣١٢.٤٥مشترك

مشتركو الهاتف الثابت لكل ١٠٠ من 
٧.٧٠٧.٧٠٧.٧٣٠.٠٣٠.٠٣%السكان *

٣٩.٠٠٥٠.٤٨٥٢.٤٠٣.٨١٣٤.٣٦مليون مستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول

**USB Modem ٣.٦٠٣.٢٨٤.٠٤٢٣.٠٨١٢.٢٨مليونمشتركو

)ADSL( مليون مشتركو اإلنترنت فائق السرعة
٧.٣٠٨.٤٥٨.٨١٤.٢٧٢٠.٨وصلة

مليار نبضة السعة الدولية لإلنترنت**
٧.٠٤-٢,٣٧٣.٠٧٢,٥٧٦.٣٠٢,٥٦٥.٧٨٠.٤١/ ثانية

٣٩٨٢٤٠٠٩٤٠٢٦٠.٤٢١.١٠مكتب بريدعدد مكاتب البريد الحكومية

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ... ودوره في التنمية
إجمالي خريجي برنامج تنمية القدرات 

المقدم من خالل هيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا المعلومات

٢٤,٩٣٢٦.٧٧٢٨,٤٧٦.٣٥١٤.٢ألف خريج

* يتم حساب معدالت النمو على أساس الفارق بين نسب االنتشار المسجلة خالل الفترات الزمنية المختلفة محل المقارنة وذلك لكونها 
تمثل نسبًا مئوية وليست أرقاًما مطلقة.

** بيانات )أكتوبر-ديسمبر ٢٠١٩(.

 بلغت كثافة انتشار اإلنترنت ٥٧.٣ % وذلك وفًقا لنتائج مسح »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر واألفراد« 
.٢٠٢٠/٢٠١٩



%
مؤشرات البنية األساسية

 إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ٩٥.٣٥٧ مليون مشترك.
 إجمالي خطوط الهاتف المحمول لكل ١٠٠ من السكان )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ٩٣.٦٥%.

 إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ٩.٨٥ مليون مشترك.
 عدد مشتركي الهاتف الثابت )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: )الحضر: ٧.٨٣ مليون مشترك، الريف: ٢.٠٢ مليون مشترك(.

 مشتركو اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ٥٢.٤٠ مليون مشترك.
 عدد مستخدمي USB Modem )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠( ٤.٠٤: مليون مشترك.

 وصالت اإلنترنت فائق السرعة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(:٨.٨١ مليون وصلة.
 إجمالي السعة الدولية لإلنترنت )أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩(:  ٢,٥٦٥.٧٨  مليار نبضة/ثانية.

 إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ٤٠٢٦ مكتب.
 عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ٤.٢٧ مليون مستفيد.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول
 بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو ١٠٥.٢١ مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠ 

مقارنة بنحو ١٠٤.١٠ مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر ٢٠١٩.
 بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى ٩٥.٣٥٧ مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠ مقارنة بنحو 

٩٥.٣٤٠  مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر ٢٠١٩. ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو ٩١ % من 
إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

خط
ن 

يو
مل إجمالي خطوط

الهاتف المحمول

إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول
 بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول ٩٣.٦٥% بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٩٥.٣٨% بنهاية أكتوبر - ديسمبر ٢٠١٩ بمعدل تغير 

سنوي -١.٧٢%، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو  ٧.٧٣%  بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠.

إجمالي خطوط
الهاتف المحمول

إجمالي خطوط
الهاتف الثابت

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

٢نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠
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الخطوط الثابتة 
المستخدمة

إجمالي 
السعة

الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنتراالت
 بلغ إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت نحو٩.٨٥ مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو٨.٧٦ مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر 

- ديسمبر٢٠١٩. 

 بلغت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى ٢٤.٨٢مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو ٢٥.٢٢مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر 
- ديسمبر٢٠١٩بزيادة سنوية -٠.٤٠ مليون خط وبمعدل نمو سنوي -١.٥٩%.

مشتركو الهاتف الثابت )حضر/ ريف(
 بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )حضر( نحو٧.٨٣ مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠مقارنة بنحو ٦.٨١ مليون خط بنهاية الفترة 
أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت )ريف( نحو ٢.٠٢ مليون خط بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠ مقارنة بنحو 

١.٩٥ مليون خط بنهاية الفترة  أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

خط
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يو
مل

السعة الدولية لإلنترنت
ارتفعت السعة الحالية لإلنترنت إلي    ٢,٥٦٥.٧٨ مليار نبضة/ث بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر٢٠١٩ وذلك مقارنًة بنحو  ٢,٣٩٧.٠٧    

مليار نبضة / ث بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر٢٠١٩ بمعدل نمو سنوي  قدر بنحو ٧.٠٤%.

بنحو  مقارنة  أكتوبر-ديسمبر٢٠١٩  الفترة  بنهاية  نبضة. ث/شخص   ٢٥١٩٩.٥٠ لإلنترنت  الدولية  السعة  من  المواطن  نصيب  بلغ    
٢٣٩٨٠.٣٣ نبضة. ث/شخص بنهاية الفترة أكتوبر-ديسمبر٢٠١٨ بمعدل نمو سنوي ٥.٠٨ %.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

ريــف حضــر

٣نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الشركة المصرية لالتصاالت

USB Modemمستخدمو اإلنترنت عن طريق المحمول و
 بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق الهاتف المحمول ٥٢.٤٠ مليون مستخدم بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠ و ذلك مقارنًة بنحو ٣٩.٠٠ 

مليون مستخدم خالل نفس الفترة من العام السابق.

 في المقابل بلغ عدد مشتركي USB Modem ٤.٠٤ مليون مستخدم خالل الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠ و ذلك مقارنًة بنحو ٣.٦٠ مليون مشترك 
خالل نفس الفترة من العام السابق. 

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

Mobile Internet مستخدمو

USB Modem مستخدمو

ون
ملي

رك
شت

 م
ون

ملي

 ADSL مشتركو اإلنترنت فائق السرعة
 ارتفع إجمالي عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة ADSL إلى٨.٨١  مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠مقارنًة بنحو 

٧.٣٠ مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩بزيادة سنوية ١.٥٢ مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي ٢٠.٨%.

٤نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠
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عدد المعاشات المنصرفة من خالل البريد

 بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خالل البريد نحو ٤.٢٧ مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠ مقارنة بنحو 
٥.٥٢ مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩.

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

مليون مستفيد

قيمة المعاشات المنصرفة من خالل مكاتب البريد
 بلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد  ٥.٥٧مليار جنيه بنهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠( مقارنًة بنحو  ٦.٨٨ مليار جنيه بنهاية الفترة 

)أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩(.

مليار جنيه

يد
بر

 ال
ب

كات
م

          مكاتب البريد الحكومية

 ارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى ٤٠٢٦ مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠ مقارنًة بنحو ٣٩٨٢مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩ 
بمعدل نمو سنوي ١.١٠%.

 تجدر اإلشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو ٢٥,٢٩٠ ألف مواطن بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠  مقارنة بنحو  
٢٥,١٠٣ ألف مواطن خالل الفترة أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩  وبمعدل نمو سنوي ٠.٧٥%.

ن
اط

مو
ف 

أل

مكاتب البرید الحكومية
متوسط السكان المخدومين بمكتب برید حكومي

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة القومية للبريد

٥نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠
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أبريل-يونيو
٢٠٢٠

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٩

يناير-مارس
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠٢٠

٥.٥٢

٤.٢٧

٥.٢٨

٥.٣٩

٥.٣٥

أكتوبر-ديسمبر ٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر ٢٠٢٠

أكتوبر-ديسمبر ٢٠١٩

أبريل-يونيو ٢٠٢٠

يناير-مارس ٢٠٢٠

أكتوبر-ديسمبر ٢٠٢٠

٦.٨٨

٥.٥٧

٧.٤٧

٧.٢٥

٦.٤٨



شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها 
بلغ عدد شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خالل الفترة )أبريل-يونيو ٢٠٢٠( ١٨٢ شركة مقارنًة ب ٣٤٠ شركة تم    

تأسيسها خالل الفترة )أبريل-يونيو ٢٠١٩(.

 في حين بلغت رؤوس األموال لهذه الشركات ٢٥٩.٢٤ مليون خالل الفترة )أبريل-يونيو ٢٠٢٠( مقارنًة ب ٥٧٢.٣٠ مليون جنية خالل الفترة )أبريل-
يونيو ٢٠١٩(.

المصدر: وزارة االستثمار، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها

رؤوس اآلموال المصدرة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها

ة 
جني

ن 
يو

مل

كة
شر

المصدر: البورصة المصرية

تطور قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية
 بلغت قيمة مؤشر قطاع االتصاالت بالبورصة المصرية ١٤٠٦ نقطة خالل الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠( مقارنة بنحو ٨٠٦ 

نقطة خالل الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩(.

طة
نق

 يتضمن مؤشر قطاع االتصاالت واإلعالم وتكنولوجيا المعلومات خمس شركات: شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت، فوري لتكنولوجيا البنوك 
والمدفوعات الفورية، المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(، المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي، الشركة المصرية لالتصاالت.

٦نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠

٤٠٠
٤٥٠

٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠

١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠

١٠٠
٢٠٠

٣٠٠
٣٥٠

٣٠٠

٧٠٠

٠
٥٠

٠

٣٣٦.٠٧
٥٦٢.٥٢

١٧٨.٦٢

٢٥٩.٢٤

٥٧٢.٣٠

٤٠٣ ٤١٤ ٣٣٧٣٤٠ ١٨٢

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٩

أبريل-يونيو
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠١٩

يناير-مارس
٢٠٢٠

أبريل-يونيو
٢٠١٩

٣٠٠

٦٠٠

٨٧٥

١٤٠٦

٨٠٦ ٨٠٢

١٥٠٠

١٢٠٠

٩٠٠

٠

١٢٠٦

أكتوبر-ديسمبر
٢٠٢٠

أبريل-يونيو
٢٠٢٠

أكتوبر-ديسمبر
٢٠١٩

يناير-مارس
٢٠٢٠

يوليو -سبتمبر
٢٠٢٠



قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودوره في التنمية

البنية األساسية الستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية
  بمقارنة استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية على مستوى الحضر والريف، كانت نسبة األسر التي تمتلك هاتف ثابت 
٤١.٧% في الحضر مقارنة بالريف١٦%، وكانت نسبة األسر التي تمتلك حاسب آلي ٧٣.٩% في الحضر مقارنة بالريف ٥٥.٨% واستخدام اإلنترنت 

من المنزل ٧٠.٥% في الحضر مقارنة ٥١.٢% في الريف.

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

نسب األسر المصرية المتصلة باإلنترنت من المنزل وفًقا لوسيلة االتصال
 بمقارنة نسب األسر المصرية المتصلة باإلنترنت من المنزل طبًقا لوسيلة االتصال على مستوى الحضر والريف، كانت نسب األسر التي تستخدم  
 Mobile broadband( في الحضر ٥٩% مقارنة بـ٤١.١% في الريف، يليه نسبة األسر التي تستخدم ) Fixed )wired( broadband network(

network via a handset( في الحضر ٥٢.٩% مقارنة بـ ٤١.٥% في الريف.

أسباب عدم استخدام اإلنترنت من المنزل
 كان أحد أهم أسباب عدم استخدام اإلنترنت من المنزل هو عدم احتياج األسر لإلنترنت من المنزل بنسبة ٣٨%، يليها ارتفاع تكلفة الخدمة 

والمعدات ٧% و٦.١% على التوالي. في حين تراوحت باقي األسباب من ٠.١ إلى ٢%.

 نسبة األسر التي تمتلك حاسب آلي في الحضر نحو: ٧٣.٩ %.
 نسبة األسر التي تستخدم اإلنترنت من المنزل في الحضر نحو: ٧٠.٥ %.

 نسبة األسر التي تستخدم Fixed )wired( broadband network من المنزل في الحضر نحو: ٥٩ %
 نسبة األسر التي تستخدم Mobile broadband network via handset من المنزل في الحضر نحو:٥٢.٩ %.

 نسبة األسر التي تمتلك حاسب آلي في الريف نحو: ٥٥.٨ %  
 نسبة األسر التي تستخدم اإلنترنت من المنزل في الريف نحو: ٥١.٢%.

 أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ٢٨,٤٧ ألف متدرب.
 أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(: ١٣.٩٩ ألف متدرب.

٧نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

تليفون ثابت تمتلك ا ب آلي إنترنت من المنزل

١٦.٠

٥٥.٨ ٥١.٢

٧٠.٥٨٠%

٠%

٧٣.٩

٤١.٧
٦٠%

٢٠%

٤٠%

حـضرريــف

٣٠%
٤٠%

١٠%
٢٠%

٦٠%
٥٠%

٠%
Fixed )wired( broadband network Mobile broadband network via a handset

٤١.١

٥٩.٠

٤١.٥
٥٢.٩

حـضرريــف

%٠%٥%١٠%١٥%٢٠%٢٥%٣٠%٣٥%٤٠

خدمة اإلنترنت غير متوفرة في المنطقة

مخاوف الخصوصية أو األمان

تكلفة الخدمة مرتفعة للغاية

تكلفة المعدات مرتفعة للغاية

الوصول إلى اإلنترنت في مكان آخر

ال تحتاج إلى اإلنترنت

أسباب ثقافية مثل التعرض لمحتوى ضار

خدمة اإلنترنت متاحة ولكنها ال تتوافق مع احتياجات األسرة )مثل الجودة والسرعة(

أسباب أخرى

٢.٠

١.٥

٦.١

٠.٨
٣٨.١

٧.٠

٠.٩
٠.٧

٠.١



أماكن استخدام اإلنترنت ألفراد األسر المصرية
 بمقارنة أماكن استخدام اإلنترنت ألفراد األسر المصرية وجدنا تقارب النسب بين الذكور واإلناث في بعض أماكن استخدام اإلنترنت. كانت نسبة 
استخدام اإلنترنت من المنزل ٩٥.٢% للذكور في مقابل ٩٥% لإلناث، ونسبة االستخدام من خالل الجهات التعليمية ٢٥.١% للذكور في مقابل 
٢٥.٣% لإلناث ونسبة االستخدام من خالل الجيران أو األصدقاء ٥٣% للذكور في مقابل ٥٥% لإلناث،  في حين كانت النسب متفاوتة بين الذكور 
واإلناث في مؤشر استخدام اإلنترنت من خالل مقر العمل ١٩.٢% للذكور في مقابل ٥.٦% لإلناث ومؤشر استخدام اإلنترنت من خالل مقاهي 

اإلنترنت ١٢.٥% للذكور في مقابل ٤.٧% لإلناث.

مقر العمل 

جهات تعليمية

جيران / أصدقاء

مقهى االنترنت

المنزل
١٥٠١٠٠٥٠٠ ٢٠٠

٢٥.١ ٢٥.٣

١٢.٥ ٤.٧

٩٥.٢ ٩٥.٠

١٩.٢ ٥.٦

٥٣.٠ ٥٥.٠

دورية التعامل مع اإلنترنت
  بمقارنة دوريات التعامل مع اإلنترنت بين الذكر و االناث، كان مؤشر التعامل مع اإلنترنت بصفة يومية ٧٣.٧% 
للذكور في مقابل ٦٤.٩% لإلناث، في حين كانت نسبة التعامل بصفة أسبوعية ١٨.١% للذكور في مقابل 
٢٦.١% لإلناث وكانت النسب األقل لدورية التعامل أقل من مرة واحدة في األسبوع ٨.٣% للذكور في مقابل 

٨.٩% لإلناث.

استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألفراد األسر المصرية 
بمقارنة استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألفراد األسر المصرية وجدنا تفوق استخدامات الذكور مقارنة باإلناث. كانت نسبة استخدام    
الحاسب ٥٩.٣% للذكور في مقابل ٥٤.١% لإلناث، واستخدام اإلنترنت ٦١.٥% للذكور في مقابل ٥٣% لإلناث، وامتالك محمول ذكي ٥٨.٦% للذكور 
في مقابل ٤٨.٦% لإلناث، في حين كانت نسب االستخدام متقاربة في مؤشر امتالك المحمول بين الذكور واإلناث ٩٩.٨% و٩٨.٤% على التوالي.

٨نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

٢٠٠١٥٠١٠٠٥٠٠

استخدام الحاسب االلي

يمتلك محمول ذكي

يمتلك المحمول

استخدام اإلنترنت

النسبة المئوية لألفراد في الفئة العمرية )١٥-٧٥( ذكرأنثى

٤٨.٦٥٨.٦

٩٨.٤٩٩.٨

٥٤.١٥٩.٣

٥٣.٠٦١.٥

* استجابة متعددة *% من مستخدمي اإلنترنت ذكرأنثى

أقل من مرة واحدة فى األسبوع

على األقل مرة واحدة أسبوعيا ولكن ليس بصفة يومية

على األقل مرة واحدة يوميا

%٠%٣٠%٦٠%٩٠%١٥٠

١٨.١ ٢٦.١

٧٣.٧ ٦٤.٩

٨.٣ ٨.٩

*% من مستخدمي اإلنترنت

%١٢٠

ذكرأنثى



مجاالت استخدام اإلنترنت 
  بمقارنة استخدامات اإلنترنت بين الذكور واإلناث كان في المرتبة األولى إرسال واستقبال البريد اإللكتروني ٩٤.٤% للذكور في مقابل ٩٣.٢ 
لإلناث، ومؤشر المشاركة في شبكات التواصل االجتماعي ٩١.٦% للذكور في مقابل ٨٩.٩ لإلناث، يليه تنزيل برامج وتطبيقات ٥٦% للذكور في 
مقابل ٦٠.٤% و إجراء مكالمات عبر اإلنترنت ٥٠.٩% للذكور في مقابل ٤٣.٨ لإلناث وأخيرا الحصول على معلومات حول السلع والخدمات ٣٩.٨% 

للذكور في مقابل ٣٦.١% لإلناث والبحث عن معلومات صحية ٣٢.٩% للذكور في مقابل ٢٨.٦ لإلناث.

٩نشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – ديسمبر ٢٠٢٠

* المصدر: نتائج استبيان دوري »الستخدامات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي« يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح وزارة 
االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات٢٠١٩-٢٠٢٠

استخدامات خدمات الحكومة اإللكترونية حسب النوع ٪ من مستخدمي اإلنترنت
 وبمقارنة استخدامات الحكومة اإللكترونية بين الذكور واإلناث وجدنا تقارب في نسب االستخدام بين الذكور واإلناث. كان مؤشر الحصول على 
معلومات من الهيئات الحكومية العامة ٣٢% للذكور في مقابل ٣٠.١% لإلناث، يليه التعامل مع المؤسسات الحكومية عبر اإلنترنت ٢٧.٢% للذكور 

في مقابل ٢٦% لإلناث.

١٥٠١٠٠٥٠٠ ٢٠٠

* استجابة متعددة *% من مستخدمي اإلنترنت

البحث عن معلومات صحية )عن اإلصابة ،المرض ،التغذية ،إلخ.( ٣٢.٩ ٢٨.٦

تنزيل البرامج أو التطبيقات ٥٦.٠ ٦٠.٤

المشاركة فى الشبكات االجتماعية ٩١.٦ ٨٩.٨

الحصول على معلومات حول السلع أو الخدمات ٣٩.٨ ٣٦.١

إجراء المكالمات )االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت/VOIP،باستخدام
٥٠.٩ iTalk،skype،إلخ،يتضمن...( ٤٣.٨

إرسال أو استقبال البريد اإللكتروني ٩٤.٤ ٩٣.٢

ذكرأنثى

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٩-٢٠٢٠

التعامل مع المؤسسات الحكومية العامة

الحصول على المعلومات من الهيئات الحكومية العامة

٨٠٦٠٤٠٢٠٠

٢٧.٢ ٢٦.٠

٣٢.٠ ٣٠.١

* استجابة متعددة *% من مستخدمي اإلنترنت ذكرأنثى

* المصدر: نتائج استبيان »استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر المصرية واألفراد« الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لصالح 
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األسر التي تمتلك حاسب في الحضر/الريف
 بلغت نسبة األسر التي تمتلك حاسب في الحضر ٧٢%، بينما كانت نسبة األسر التي تمتلك حاسب في الريف ٥٥.٨%.
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الخريجين المسار

١٦٦ تطوير تطبيقات الويب وذكاء االعمال

١١٦ تطوير برمجيات مفتوحة المصدر

٨٠ تطوير تطبيقات المحمول

٥٦ األنظمة المضمنة

٥٠ هندسة البرمجيات

٤٧ تطوير تطبيقات الويب

٤٣ تطوير واجهات المستخدم

٣٨ الحوسبة السحابية

٣٠ إدارة النظم والشبكات

٢٦ برمجة األلعاب

١٩ اتصاالت السلكية

١٧ المعلوماتية الحيوية

١٦ نظم معلومات الهندسة المدنية

١٦ التصميم الجرافيكي ثالثي األبعاد

١٦ تطوير تطبيقات إنترنت األشياء

١٦ األمن السيبراني

١٦ ٢D الرسوم المتحركة بتقنية

١٥ استشارات نظم تخطيط موارد المؤسسات

١٥ علم البيانات

١٥ ميكاترونيكس

١٥ تطوير تطبيقات االتصاالت

١٥ المؤثرات البصرية

١٣ إدارة البيانات

١٣ الميكنة الصناعية

١٢ Digital IC Design

٨٨١ اإلجمالي

 * وفًقا ألحدث بيان للخريجين

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات.

استخدام اإلنترنت طبًقا للنوع
بلغت نسبة الذكور مستخدمي اإلنترنت ٦١.٥% في حين بلغت نسبة اإلناث مستخدمي اإلنترنت ٥٣%.   
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النسبة المئوية لألفراد في الفئة العمرية )١٥-٧٤(
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 بلغ إجمالي مشتركي الهاتف المحمول ٩٥.٣٥٧ مليون مشترك بنهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠( مقارنًة بنحو 
٩٥.٣٤٠ مليون مشترك بنهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩( بمعدل تغير سنوي ٠.٠١٨%. 

 بلغ معدل انتشار التليفون المحمول ٩٣.٦٥% بنهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠( مقارنًة بنحو ٩٥.٣٨ % بنهاية 
الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩( بمعدل تغير سنوي -١.٧٢ %.

 ارتفع إجمالي وصالت اإلنترنت فائق السرعة )ADSL( إلى  ٨.٨١ مليون وصلة نهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠( 
مقارنًة بنحو  ٧.٣٠ مليون وصلة بنهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠١٩( بمعدل نمو سنوي ٢٠.٨ %.

بلغت نسبة األسر التي تمتلك حاسب اآللي في الحضر ٧٢%، بينما كانت نسبة األسر التي تمتلك حاسب اآللي    
في الريف ٥٥.٨%.

 بلغت نسبة الذكور مستخدمي اإلنترنت ٦١.٥%، في حين بلغت نسبة اإلناث مستخدمي اإلنترنت ٥٣%.

 بلغت نسبة استخدام اإلنترنت بالنسبة للذكور في إرسال واستقبال البريد اإللكتروني ٩٤.٤ %، بينما بلغت نسبة 
استخدام اإلنترنت لإلناث في إرسال واستقبال البريد اإللكتروني نحو ٩٣.٢ %.

 بلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية 
الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠( ١٣.٩٩ ألف متدرب.

 بلغ إجمالي عدد المتدربين في مجال البرمجيات ٢٨,٤٧ ألف متدرب حتى نهاية الفترة )أكتوبر - ديسمبر٢٠٢٠(.

مؤشرات البنية األساسية

مؤشرات التنمية
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